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De internationale tremco illbruck groep is producent en leverancier van toonaangevende producten op het ge-

bied van afdichting en verlijming voor de bouw en de verwerkingsindustrie. Onder de merknamen illbruck, 

TREMCO, Nullifire en PACTAN bieden wij een omvangrijk aanbod van betrouwbare producten en diensten aan. 

Met meer dan 1.100 medewerkers op 25 locaties in Europa, Afrika en het Midden-Oosten genereren wij een jaar-

omzet van meer dan 300 miljoen Euro. tremco illbruck is één van de zes zelfstandige divisies van RPM Inc., een 

wereldleider op het gebied van gespecialiseerde afdichtingen.  

 
tremco illbruck in Arkel ontwikkelt, produceert en verkoopt effectieve en innovatieve afdichtingsoplossingen, zoals 
kitten, lijmen en PUR-schuim. Het maakt als Centre of Excellence onderdeel uit van de internationale tremco illbruck 
groep en bedient haar klanten wereldwijd. Om ervoor te zorgen dat de tremco illbruck collega’s in Nederland hun 
werk kunnen doen ondersteunt de afdeling HR bij diverse arbeidsvraagstukken, organisatieontwikkeling en opleidin-
gen. Ter uitbreiding van onze afdeling zoeken wij per direct een: 
 

Human Resources Coordinator (40 uur per week) 
 

Jij bent onze steun en toeverlaat op de afdeling die er samen met Linda, onze HR Business Partner Netherlands, 
voor zorgt dat administratief alles op rolletjes loopt. Het beheer van het HR-systeem, de personeelsdossiers en de 
personeels- en verzuimadministratie, alles is bij jou in vertrouwde handen! Tussendoor beantwoord je vragen over 
arbeidsvoorwaarden van zowel medewerkers als leidinggevenden, sta je sollicitanten te woord en zet je de puntjes 
op de i bij de organisatie van een feestje ter ere van de diplomering voor een groep medewerkers die hun operator-
diploma in ontvangst mogen nemen. 
 
Je bent een kei in plannen en organiseren en je krijgt een kick van het vlekkeloos organiseren van een internatio-
naal trainingsevent samen met Anne, de Group Human Resources Manager. Samen bekijken jullie geschikte trai-
ningslocaties door heel Europa, stellen jullie trainingsmateriaal samen en zorg je voor een unieke trainingservaring 
voor de deelnemers. Die deelnemers zijn collega’s uit verschillende landen, je hebt er dan ook geen probleem mee 
om met hen in het Engels te communiceren. Over opleidingen gesproken, graag laat jij als lid van het module- 
makersteam, al je creativiteit los bij het samenstellen van onze e-learning modules. Wauw, wat een gave en afwis-
selende HR-baan! 
 

Dit breng je mee: 

 HBO werk en denkniveau; 

 Enige jaren werkervaring in soortgelijke functie 
of als intercedent; 

 Goede beheersing van de Nederlandse en En-
gelse taal; 

 Discreet en loyaal; 

 Hands-on; initiatiefrijk en gedreven. 

 
Dit bieden wij jou: 

Naast een verantwoordelijke en zelfstandige functie  

binnen een groeiende, dynamische en internationale  

organisatie bieden we je competitieve arbeidsvoor-

waarden zoals een marktconform salaris, 30 vakantie-

dagen en opleidingsmogelijkheden. tremco illbruck 

biedt daarnaast regelmatig de gelegenheid om samen 

met je collega’s activiteiten te ondernemen. Denk bij-

voorbeeld aan een jaarlijkse barbecue voor het hele 

gezin of een kerstdiner voor alle medewerkers. 

 

 
Ben jij degene die wij zoeken? We komen dan graag met jou in contact! Je kunt je sollicitatie mailen naar Anne Goddijn, 
Group HR-Manager (anne.goddijn@tremco-illbruck.com). Heb je inhoudelijke vragen, neem dan gerust contact op met 
haar, 06-51306327. 
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